
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Głogowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym 
INNY WYMIAR 
  

Obecnie niejako zmuszeni jesteśmy do spędzania większości czasu zamknięci w naszych domach. 

Celem konkursu jest próba spojrzenia na całą otaczającą nas rzeczywistość nowym, świeżym okiem, 

być może odkrywając coś czego na co dzień nie dostrzegaliśmy - w sobie, w najbliższych, w swoim 

otoczeniu.  

Interpretacja tematu zależy tylko od waszej wyobraźni. Mogą to być fotografie dokumentujące 
sytuację w jakiej się znaleźliśmy, portrety, martwe natury, "reportaże" z jakiegoś wydarzenia, które 
sami stworzymy lub po prostu z dnia codziennego. 
Pobudźmy naszą kreatywność :-)  
 
Sposób realizacji oraz technika fotografii jest dowolna. Wykorzystajmy to co mamy "pod ręką", 
telefon komórkowy, tablet, kamerkę w laptopie, aparaty - cyfrowe lub klasyczne, drony, a nawet dla 
wyjątkowych miłośników fotografii zrobione przez siebie camera obscura. Jedynym wymogiem jest 
jakość zdjęcia - musi się nadawać do wydruku (wielkość minimalna 2500x3500 pixeli) oraz zawierać 
krótki opis -  imię i nazwisko autora oraz tytuł. 

Konkurs potrwa do 25.04.2020 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w 
konkursie. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 04.05.2020 roku. 

Spośród nadesłanych fotografii jury powołane przez organizatora wybierze 5 najlepszych prac. 
Zwycięskim fotografiom  zostaną przyznane nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w terminie 
ogłoszonym przez Organizatora po zniesieniu kwarantanny.  

Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres martyna.parzynska@mok.glogow.pl 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych fotografii w swoich 
materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

2. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, uczestnik oświadcza, że: a) akceptuje warunki regulaminu 
konkursu; b) jest wyłącznym autorem zgłoszonego zdjęcia i posiada do niego pełne prawa autorskie; 
c) w przypadku zdjęć z wizerunkiem osób –iż posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich 
wizerunku; d) zgłoszona przez niego praca nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.                   

3. W przypadku niedochowania przez uczestnika konkursu powyższych obowiązków i naruszenia 
przez niego jakichkolwiek praw do przesłanych zdjęć, uczestnik ponosi za to pełną i wyłączną 
odpowiedzialność. W szczególności uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 
roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów.  

4. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz w powiązanych z nim celach 
promocyjnych Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na 
publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, adres 
e-mail, miejsce zamieszkania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi konkursu 
przysługuje pełne prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.  
 



5. Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu. W przypadku osób 
niepełnoletnich przesłanie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców lub 
prawnych opiekunów do udziału w konkursie oraz z zaakceptowaniem przez rodziców lub prawnych 
opiekunów regulaminu konkursu. 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Głogowie (67-

200) przy pl. Konstytucji 3 Maja 2, NIP: 693 00 14 531. 

 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 67-200 Głogów, 

pl. Konstytucji 3 Maja 2 lub drogą e-mailową pod adresem: iod@glogow.org 

 

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie Fotograficznym INNY 

WYMIAR. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jest Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – art. 6 ust 1 pkt. a, c i f. 

 

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez pracowników administratora danych w zakresie ich 

obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz mogą zostać przekazane organom władzy 

publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu lub momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentów księgowych lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W 

przypadku wizerunku do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego  (poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego). 



 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało 

niemożnością wzięcia udziału Pani/Pana w konkursie. 

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób 

na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych 

i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 


